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Toepassingsgebied

Verpakking

ALKALINE 720
Veelzijdig "heavy-duty" concentraat voor industrieel gebruik

-ALKALINE 720 is bijzonder geschikt voor het reinigen van droogpersen en vilten in de 

papierindustrie.

-Geeft een uniforme etsing op aluminium en aluminium legeringen.

-Uitstekende reinigende eigenschappen en volledig afspoelbaar.

-Voor het reinigen van zuurgevoelige stenen gevels.

-Reiniging van opslagsystemen, droogpersen, vilten, spoorwagons, onderstellen, 

aandrijfassen, zuurgevoelige stenen gevels enz.

-Verwijdert lichte vervuilingen op aluminium tijdens het etsen. Dierlijke, plantaardige en 

minerale oliën, vetten of hardnekkige aangekoekte vervuilingen daarvan, oude verflagen, 

aanslag van uitlaatgassen, wegvuil en vervuilingen in de papierindustrie.

-Biologisch afbreekbaar.

-Fosfaatvrij.

ALKALINE 720 is een hoog alkalisch, vloeibaar, gespecialiseerd en doeltreffend etsmiddel voor 
aluminium en aluminium legeringen voor het verkrijgen van een decoratieve satijnglans of voor 
het conditioneren vóór het schilderen en anodiseren. Tevens kan ALKALINE 720 gebruikt 
worden als "HEAVY-DUTY"-reiniger in de totale industrie.
Veilig voor staal, roestvast staal, magnesium, porselein, keramische tegels, plastics, beton en 
zuurgevoelige stenen.
Verkleurt koper en messing. Tast zink aan. Etst aluminium.

Blad 1-2

Polycontainer à 30 kg

Reinigen in de papierfabrieken

Opslagsystemen  : 1 - 6% by volume. Grondig naspoelen met water.

Droogpersen       : 3 - 5% by volume. Grondig naspoelen met water.

Viltreiniging        : periodieke reiniging, 3 - 5% by volume.

continu reiniging : 0,6 - 1,2% by volume.

In alle gevallen geldt: grondig naspoelen met schoon water.

De temperatuur mag in alle gevallen variëren tussen 60 en 70°C.

Toepassing
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EigenschappenEigenschappen

ALKALINE 720
Veelzijdig "heavy-duty" concentraat voor industrieel gebruik

Blad 2-2

De mate van etsen is afhankelijk van de dompeltijd, concentratie van de oplossing, temperatuur en de 
hoeveelheid aanwezige aluminiumoxide op het te etsen materiaal. Een 6%-ige oplossing zal bij een 
temperatuur van 27°C. een 1100-H-14 legering etsen met een snelheid van 0,03 mm per minuut. Wanneer 
de temperatuur verhoogd wordt tot 82°C. neemt de etssnelheid toe tot 0,66 mm per minuut. Naarmate de 
gevormde aluminiumzouten toenemen, zal de etssnelheid afnemen. Om een gelijkmatige etsing te verkrijgen 
en de levensduur van de oplossing te verlengen doet men er goed aan gevormde neerslag regelmatig te 
verwijderen en ALKALINE 720 toe te voegen. Een optimaal resultaat wordt verkregen door het aluminium-
gehalte in de oplossing op 30 - 45 g/l te houden. Met automatische doseerapparatuur kan de ALKALINE 720 
op een constante dosering gehouden worden. Na het etsen dienen de materialen te worden afgespoeld met 
koud stromend water ("overflow"-bad).

N.B. De tanks en verwarmingsspiralen kunnen van koud gewalst staal vervaardigd worden.

Sommige typen aluminium vormen een metallische roetvervuiling wanneer ze geëtst worden. Om deze 
aanslag te verwijderen is een desoxidatiebad noodzakelijk en zal gedurende enkele minuten onderdompeling 
in een oplossing ETCHCID C.F. bij kamertemperatuur voldoende zijn.

"Heavy-Duty" reiniging:
Hogedrukspuit: 
10 - 15% by volume. Temp.: 15 - 70°C. 
De materialen mogen niet opdrogen. De oplossing enige tijd op het vuil in laten werken en vervolgens met 
hogedruk en schoon water afspuiten.

Algemeen: 
10 - 25% by volume. Temp.: 30 - 70°C.

Gevelreiniging: 
10% by volume in water. Met een borstel of schrobbezem aanbrengen, ca. 15 minuten in laten werken en 
afspoelen met een hogedruk spuitinstallatie.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
-Het werkgebied dient geheel te worden afgezet.
-Bedieningspersoneel en uitvoerders moeten zichzelf beschermen met beschermende kleding, bril, helm, 
laarzen en handschoenen.

-Maatregelen nemen voor het beschermen van voorbijgangers, kinderen en collega's.
-Kwetsbare materialen en objecten, zoals metalen, auto's, lak- en schilderwerk, vensters, planten en perken 
moeten worden beschermd.

Neutraliseren van zure vloeistoffen:
ALKALINE 720 is in zijn vloeibare vorm 100% effectief voor het neutraliseren van zure oplossingen. Om de 
benodigde eigenschappen hoeveelheid te bepalen neemt men een afgemeten monsterhoeveelheid en 
druppelt men er zoveel ALKALI-NE 720 in totdat de gewenste pH bereikt is. Voeg dan verhoudingsgewijs de 
ALKALINE 720 aan de bulkoplossing toe.

Fysisch aspect 
pH 5%
Geur
Oplosbaarheid in water  

: lichtgele vloeistof
: 13,5 ± 0,5
: geen
: volledig

Veiligheid

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.
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